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[আভাযচত আরাভী অপগাহনস্তাচনয ধীচন হফচেয ভুরভানচেয  
ভুজাহেচেয ঐক্যফদ্ধ ায ফযাাচয গুরুত্বূর্ণ ফাতণা] 
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াহপজাহুল্লা  

 

 

 

 

 

 

 

 



আচ্ছা  চেতনতায দ্বন্দ্বঃ ীাঢারা প্রােীয -াআখ অআভান অম-মাাহহয াহপজাহুল্লা 

 

 

 

 

 

 

[এআ ুহস্তক্াহি খখাযাাচনয অ াাফ হভহিা খেচক্ গত ২৪ অগস্ট, ২০১৮ আংচযহজ 
তাহযচখ প্রক্াহত াআখ াহপজাহুল্লায “ভা’হযক্াতুর া’আ ারআযাোঃ অরফুহনান 

অরভাযু” নাভক্ হবহি ফাতণায ফাংরা নুফাে। - প্রক্াক্] 
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 بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله

অল্লায নাচভ রুরু ক্যহ স ভস্ত প্রংা অল্লা তা’অরায জনযস ারাত  ারাভ ফহলণত খাক্ 
অল্লায যাূর, তাাঁয হযফাযফগণ, তাাঁয াাফাচ খক্যাভ,  তাাঁয নুাযীচেয ঈযস  

াযাহফচে ফস্থানযত অভায ভুহরভ বাআচযাস অারাভু অরাআকু্ভ া যাভাতুল্লাহ া 
ফাযাক্াতুহুস 

অহভ অভায এআ অচরােনা এক্হি হফলচ খজায হেচত োআ, হফত্র হযত মায হনচেণ হেচচ   
তাহক্ে ক্চযচ । অয খিা চরা - ভুরভান  ভুজাহেচেয ঐক্যফদ্ধ া, ক্াাঁচধ ক্াাঁধ হভহরচ মুদ্ধ 
ক্যা, এফং ীাঢারা প্রােীচযয নযা ক্াতাযফদ্ধ ায হযামণতা। অল্লা ুফানাহু াতা’অরা 
আযাে ক্চযন- 

يًعا َوالَ تَ َفرَُّقوْا﴾  ﴿َواْعَتِصُمواْ ِِبَْبِل اللَِّه َجَِ

“অয খতাভযা ক্চর অল্লায যজু্জচক্ ুেৃঢ় চস্ত ধাযর্ ক্য; যস্পয হফহচ্ছন্ন চা না।” (ুযা 
অচর আভযানঃ ১০৩) 

এ াড়া এআ হফলচ অয চনক্ অাত  াহে যচচ । 

মখন প্রেভ হফেমুচদ্ধ কু্রচিায যাষ্ট্রগুচরায ক্াচ  ঈভানী হখরাপচতয তন চ খগচরা, েুফণরতা, 
ননক্য  হযত খেচক্ হফেুযহতয েীঘণ ভ হতফাহত চরা। এযয ঈভানী হখরাপচতয 
বূখণ্ডগুচরা েখরোয ক্াচপয ত্রুযা হনচজচেয ভাচে ফণ্টন ক্চয হনচরা। অয ভুহরভ ঈম্মা 

ঞ্চাচয হধক্ বাচগ হফবক্ত চ হগচহ চরা, মায প্রচতযক্হি বূহভ ংক্াযী ক্াচপয ত্রুচেয 
প্রতযক্ষ ফা চযাক্ষ েখরোহযচত্ব হ চরা। 

তখন ঈম্মায ভাচে হক্ ু অচদারন জন্ম খন, খমগুচরা এআ ঈদ্ধত ক্াচপযচেয খভাক্াচফরা ক্যা রুরু 
ক্চয। েীঘণ রড়াআ  খেষ্টা-প্রচেষ্টায য অপগাহনস্তাচন আরাভী আভাযত অত্মপ্রক্া ক্চয, খমন 

হপতনায জরাবূহভচত িুচফ মাা অপগান হজাচেয েেরাচক্ হিক্বাচফ হযোহরত ক্যা মা। 
অপগান হজাচেয গ্রহেচক্যা – মাচেয ভাচে যচচ ন াআখ ঈাভা হফন রাচেন যাহভাহুল্লা - 
এআ ফযক্তভ আভাযচতয াচ ভুরভান  ভুজাহেচেয জভাচত চ মাায েযভ গুরুত্বূর্ণ 
হফলহি নুধাফন ক্যচরন। খক্ননা এয ভাধযচভ ভুরভানযা নফুচতয অেচর হখরাপত হপহযচ 
অনায প্রচেষ্টা োরাচত াযচফ। 
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আভাযচত আরাভীচক্ ভেণন ক্যা  তায ধীচন ঐক্যফদ্ধ চ মাায প্রহত ঈম্মাচক্ াআখ 
যাহভাহুল্লায অহ্বান জাহয হ চরা। চনক্ খরাক্ তায অহ্বাচন াড়া হেচহ চরন। এযয াআখ 

যাহভাহুল্লা ীে চ তায যচফয াহন্নচধয েচর খগচরন (অভযা তায ফযাাচয এভনহিআ ধাযর্া 
ক্হয) এফং আভাযচত আরাভীয াচ এআ জভাচচতয ফীজ ঙু্কহযত চরা। এক্ মণাচ চনক্ 
আরাভী  হজাহে জাভা’অত এআ ফযক্তভ আভাযচতয াচ জভা চ খগচরা। তঃয তা 
অল্লায পজচর তুহক্ণস্তান খেচক্ অিরাহিচক্য তীয মণন্ত হফসৃ্তত এক্হি অন্তজণাহতক্ হজাহে 
জভাচত চ খগচরা। 

এভহনবাচফ ঈম্মা এআ ফযক্তভ আভাযচতয প্রহত তাচেয বাচরাফাায প্রক্া ঘিাচরন খম, আভাযত 
েুফণরচেয প্রহতযক্ষা ক্চযচ  এফং অপগাহনস্তাচন ক্াচপয কু্রচিাযচেয াভরা প্রহতচযাধ ক্চযচ । 

ুতযাং, অভাচেয ঈয অফযক্ চরা - অভযা তুহক্ণস্তান খেচক্ অিরাহিচক্য তীয মণন্ত হফসৃ্তত 
এআ আরাভী হজাহে জভাচতচক্ হক্তারী ক্যচফা, তাচেযচক্ ভেণন হেচফা, এফং এআ জভাচতচক্ 
অল্লায খনাভত ভচন ক্যচফা। াাাহ, অভযা ক্র ভুহরভ বূখণ্ডগুচরাচত অভাচেয ঈম্মায 
হফরুচদ্ধ েক্রান্তক্াযী কু্রচিাযচেয াভরায খভাক্াচফরা এআ আভাযতচক্ চমাহগতা ক্যা  ভেণন 
খোয জনয ঈম্মাচক্ অহ্বান জানাচফা।  

অভযা ভুহরভ ঈম্মায প্রচতযক্িা েরচক্ অহ্বান ক্যহ  - মাচেয ভাচে যচচ ন তযফােী 
অচরভগর্, ধধমণীর ভুজাহেগর্,  চক্য অাজ ফুরদক্াযী োইগর্; অভযা ুচযা ঈম্মায 
াাাহ তাচেযচক্ অহ্বান জানাচফা, খমন অভযা ভুরভানচেয হফরুচদ্ধ অন্তজণাহতক্ ক্াচপয 
খজাচিয েরা রড়াআচয খভাক্াচফরা তাীচেয ক্াচরভায ধীচন ঐক্যফদ্ধ চ খমচত াহয।    

অভাচেয ঈয অফযক্ চরা - প্রহতহনত আভাযতচক্ চমাহগতা ক্যা, তায হনক্িফতণী া, তায 
ধীচন ঐক্যফদ্ধ চ মাা, এফং ক্াাঁচধ ক্াাঁধ হভহরচ রড়াআচয ভাধযচভ অভযা এআ খজাযচক্ অয 
ফৃহদ্ধ ক্যচফা। অয অভযা প্রহতহেন ধাচ ধাচ াভচন গ্রয চফা এফং মাযা গ্রয ায য 
হ চন হপচয খমচত ো, তাচেযচক্ তক্ণ ক্চয হেচফা। 

এ ক্াযচর্আ অভযা েখরোয ক্াচপয  তাচেয চমাগী োক্যচেয হফরুচদ্ধ রড়াআচ েৃঢ়প্রহতজ্ঞ 
ঈরাভাচ খক্যাভ, হেন্তাীর ফযহক্তফগণ, খনতৃফৃদ,  তযফােী ভুখহর োইচেয এআ ফযাাচয খজায 
খোয এফং তযফােী ঈরাভা  ম্মাহনত ভুজাহেচেয াচে ঐক্যফদ্ধ চ এক্হি ঈোযর্ ৃহষ্ট 
ক্যায নুচযাধ জানাচফা। 
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অভযা তাচেয ক্াচ  ক্াভনা ক্হয খম, তাযা ঈম্মাচক্ এক্হি ফযাক্ হদ্ধান্ত গ্রচর্য নুচযাধ 
ক্যচফন, মা ুচযা ঈম্মাচক্ এআ আভাযচতয ধীচন ঐক্যফদ্ধ া  তায হনক্িফতণী ায 
ফযাাচয ঈদু্বদ্ধ ক্যচফ এফং মাযা হফবহক্তয ফীজ ফন ক্চয  ক্াতাযগুচরায ভাচে পাির ৃহষ্ট ক্চয, 

তাচেযচক্ তক্ণ ক্যচফ। 

অভযা ভুরভানচেয াযাভ যক্তচক্ প্রফাহত ক্যচত ঈৎা প্রোন ক্যা  ধফধ ক্যাচক্ ফাযর্ 
ক্যহ । 

অভযা গড়চত োআ, ধ্বং ন; অভযা ঐক্যফদ্ধ চত োআ, হফবক্ত ন; অভযা াভচন এহগচ খমচত 
োআ, হ চন নস  

হনশ্চ ঈম্মায ঐক্যফদ্ধ াআ অভাচেয ত্রুচেয জনয প্রেণ্ড বচয হফল। েে এআ এক্তাআ 
চচ্ছ াাময  নুযচতয প্রচফদ্বায। অল্লায আচ্ছা এিাআ চচ্ছ নফুচতয অেচর হখরাপত 
হপহযচ অনায ভজফুত হবহি। 

 

 وصحبه وآله هحود سيدًا على  هللا وصلى العالويي، رب هلل الحود أى دعواًا وآخر

.وبركاته هللا ورحوة عليكن والسالم. وسلن  

 




